
STOP INFILTRAȚIILOR DE APĂ
PE TERASE, BALCOANE, ȘI SCĂRI CU GRESIE

Impermeabilizant 
transparent, nepelicular, 
care urmează să fie 
aplicat fără demolarea 
pardoselilor existente

Via G.Gentile 16/A 46044 - Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398

info@azichem.com - www.azichem.com

Produsele AZICHEM cuprind 6 linii funcționale, enumerate mai jos, ce sunt 
orientate către multitudinea de cerinţe în construcţii şi renovare.

Aflați mai multe la adresa: www.azichem.com 

www.protech-balcony.ro

Aflați mai multe despre la adresa: 
www.protech-balcony.ro

AVANTAJELE SISTEMULUI

NEPELICULAR ȘI TRANSPARENT

EVITĂ ÎNDEPĂRTAREA 
PARDOSELILOR EXISTENTE

APLICABILE PE KLINKER, PORȚELAN, 
CIMENT, TERACOTĂ, PIATRĂ ȘI 

AGLOMERĂRI BRUTE 

PENETREAZĂ ȘI SIGILEAZĂ FISURILE   

SE POATE CĂLCA PESTE IMEDIAT

INSENSIBIL LA CĂLDURĂ ȘI REZISTENT 
LA RAZELE UV

RANDAMENT RIDICAT ȘI EFICACITATE 
DE LUNGĂ DURATĂ



APLICARE
ETAPELE ESENȚIALE POT FI REZUMATE 
DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Terasele și balcoanele reprezintă o extensie plăcută 
în aer liber a spațiului dvs. de locuit. Cu toate acestea, 
dacă există probleme de permeabilitate și infiltrare 
a apei, pot crea dezacorduri în familie și cheltuieli 
considerabile pentru impermeabilizarea lor, cu stre-
sul și inconvenientele aferente. Restaurarea etanșării 
impermeabile implică întotdeauna utilizarea unor 
metode scumpe și exigente.

PROTECH BALCONY este o soluție concentrată de 
rășini siliconice și polimeri organici catalizați care 
creează o barieră impermeabilă internă, difuză, ne-
peliculară, extrem de hidrofugă, capabilă să umple și 
să sigileze porozitatea și micro-fisurile, până la 1 mm, 
fără a inhiba transpirația.

Sistemul PROTECH BALCONY, de peste douăzeci 
de ani, remediază problemele de permeabilitate și 
infiltrare a apei în terase, balcoane, scări, cabine de 
duș pavate, lucrări și produse din beton și zidărie, 
ușor, rapid și decisiv, cu economii indubitabile de 
timp și bani.

Se diluează detergen-
tul acid DETERG-A 
cu o cantitate de apă 
proporțională cu rele-
vanța impurităților și 
depunerilor prezente 
pe suprafață. Se toar-

nă soluția peste suprafață, distribuind-o cel mai bine 
cu o perie de aspirare lichide. Așteptați 15 minute 
până când se formează spuma. Spălați cu apă din 
abundență.

Fisurile și discontinui-
tățile evidențiate prin 
curățare trebuie să 
fie umplute cu grijă 
cu chitul special rezis-
tent la apă STUCCO 
BALCONY, chiar și 

în dreptul plintelor și pragurilor. Orice îmbinări de 
mișcare trebuie tratate cu PROTECH FLEX, sigilant 
poliuretanic specific în cartuș extrudabil cu elastici-
tate ridicată. 

Se toarnă PROTECH 
BALCONY pe zonele 
care urmează să fie 
impermeabilizate, dis-
tribuind-o cu o perie 
de aspirare lichide, 
insistând mai mult 

asupra îmbinărilor dintre gresie și plintă. Se lasă pro-
dusul să acționeze timp de cel puțin o oră înainte de 
efectuarea testului de inundare a suprafeței. Aceste 
operațiuni trebuie efectuate după întărirea chitului.

După o oră de la 
aplicare, îndepărtați 
reziduurile și resturi-
le de produs rămase 
pe suprafața pardo-
selii cu un diluant 
nitro. Impermeabili-
zarea transparentă, 

nepeliculară, cu o putere ridicată de respingere a 
apei va fi astfel completă. 

CURĂȚAREA TEMEINICĂ A SUPORTULUI1 PREGĂTIREA SOLUȚIEI 
IMPERMEABILIZANTE3

ÎNDEPĂRTAREA EXCESULUI 
DE MATERIAL4CHITUIREA ROSTURILOR2

PROBLEMA ESTE APA 
CARE A TRECUT


